
 

 

 

STORVRETA PONNYKLUBB              Innovativ ridpedagogik – från sagans värld till tävlingsbanan! 

ÅTERANMÄLAN TILL VT-2021 
 
Nu är det dags att återanmäla till VT 21. Observera att återanmälan sker i 
Hippocrates så det är viktigt att ni har koll på er inloggning. Alla nuvarande elever 
bjuds in att tacka JA till samma plats nästa termin. Du måste aktivt logga in och 
godkänna den inbjudan genom att tacka JA. Gör du inte det inom den angivna tiden 
så försvinner din plats. Läs noga igenom informationen här intill om hur du ska göra.  
 
Prova på-elever: De elever som går Prova på-termin nu i höst kommer att få första 
tjing på platser till våren. Vi kommer att återkomma till er via mail med förslag på 
tider. Detta kommer att ske under november. 
 
Nyheter till 2021: Medlemsavgiften ska alla ridande elever betala årsvis och inför 
2021 så kommer den höjas till 300kr/junior och 350kr/senior. Detta beror på att de 
avgifter som vi betalar till förbund och distrikt har höjts.  
Ridavgifterna höjs inte till Vt-21, men terminen är längre på våren.  
Du kan dela upp din betalning i 3 omgångar men detta måste du själv välja i 
Hippocrates innan fakturan skickas ut. 
 
Klubbhäftet 2021: Till våren 2021 så kommer vissa grupper att behöva sälja 2 
klubbhäftet/elev för att klubbens ekonomi ska gå ihop. Vi förklarar mer längre ner. 
Viktigt att du läser det så att du vet varför och hur det går till. 
 
Terminens datum: Vi delar upp våra grupper i två olika startveckor för att de små 
barnen blir för kalla av att rida på vintern och för att vi vill att de ska tycka att det är 
roligt att rida. 
 

Start fredag 8/1-21: 
Röd, galoppgrupper, TR, special och vuxna startar från och med detta datum. 

 
Start fredag 12/2-21: 
Nybörjare, Grön och Blå grundgrupp startar från och med detta datum. 

 
Under terminerna har vi inga uppehåll för röda dagar eller lov. 
Terminsavslutning är torsdag vecka 25. 
Ridläger har vi från vecka 24 till och med vecka 28.  
 



 

 

 

         

ÅTERANMÄLAN I HIPPOCRATES FÖR VT-2021 
 
Så här kommer det att gå till: 
 

▪      Idag, den 19e oktober, har vi öppnat återanmälan i Hippocrates samt 
att vi mailar ut information till alla aktivt ridande. 
 

▪      OBS! Du måste tacka JA till din plats senast 31/10 för att behålla din 
ridplats. Du kommer att kunna se inbjudan till VT-21 i din elevportal 
på första sidan högst upp i navigeringen.  
 

▪      Klicka på ”paketet”-symbolen i din elevportal. Då syns dina 
nuvarande ridtider. Här tackar ni JA till platsen. Detta ska ni göra 
även om ni önskar byta ridtid! Annars försvinner er plats till våren. 

 
▪     Alla grupper är benämnda med nuvarande ridnivå. Vi kommer att 

ändra det innan uppstart av våren. Det är instruktören som beslutar 
om nivå för gruppen i galoppgrupper/röda grupper med mera.  
För grundgrupper är det majoriteten av ålder i gruppen som avgör 
om vi benämner den grön eller blå.  

 
▪     SPK förbehåller sig rätten att flytta om i gruppen och eventuellt 

ställa in en grupp vid för få ridande.  
 

▪     Den 1/11 stänger vi möjligheten att tacka JA till sin ridplats och öppnar 
upp för nya elever att anmäla sig.  

 
▪     Faktura på bokningsavgiften kommer att skickas ut när ni tackat JA 

till er plats för VT-21. Bokningsavgiften är 700kr/grupp du rider i 
(400kr för varannan vecka grundgrupp).  

 
Om man önskar byta ridtid gör du såhär:  
 
Mejla info@storvretaponnyklubb.se och skriv namn på eleven, 
nuvarande ridtid och vad du önskar byta till och varför. Vi kan inte 
garantera byte av ridtid men vi ska göra så gott vi kan. Kom ihåg att 
tacka ja till den nuvarande ridtiden också. 
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GRUPPER och PRISER VT-21 
 
Grundgrupper och Nybörjargrupper GRÖN och BLÅ 
Finns både som varje vecka och varannan vecka. Har alltid ett upplägg med 15min stalltid (före eller 
efter ridningen) och 30min ridning, inkl. upprop, upp- och avsittning.  
9st/grupp varje vecka och 8st/grupp i varannan vecka.  
19 tillfällen = 2945kr varje vecka. 
Varannan vecka = beroende på vecka = (180kr/gång) = 1620kr/1800kr 

 
Grundgrupp nivå RÖD  
Finns både som varje vecka och varannan vecka. Gruppen är redo att rida längre tid men inte att 
galoppera än. (OBS varannan veckas-grupper blir aldrig galoppgrupp) 
45min ridning inkl. upprop, upp-/avsittning. 2ggr/termin (1gång för varannan vecka) är det teori.  
9st/grupp varje vecka och 8st/grupp i varannan vecka 
24 tillfällen = 3960kr varje vecka.  
                                         Varannan vecka = beroende på vecka = (190kr/gång) 
Galoppgrupper Gstart-G4 
Ridning i 45min, inkl. upprop, upp- och avsittning. 1-2ggr/termin har vi hellektionsteori.  
Vi har 5 olika nivåer på galoppgrupper som mest är till för oss som jobbar så vi undervisar på lika vis och 
får med alla delar innan vi går vidare. Tyvärr stirrar en del sig blinda på nivån och glömmer helheten. Vi 
är bara 9st i grupperna så vi kan ganska enkelt anpassa på individnivå. Observera att det är våra 
instruktörer som bedömer vad som passar och inte föräldrarna! 
9st/grupp, 24 tillfällen = 4080kr. 

 
Specialgrupper med max 7st/grupp.  
Specialgrupper ingår i den ordinarie verksamheten. Dessa grupper riktar sig till våra lite äldre och längre 
elever som vill fortsätta att utvecklas på SPK. Mindre grupp ger mer undervisningstid.  
Ridlektionen är 45min, inkl. upprop, upp- och avsittning och 1 gång/termin är det hellektionsteori.  
Max 7st/grupp. 24 tillfällen = 4680kr. 
 
Träningsgrupper s.k. TR-grupp 
TR-grupp ger möjligheten att rida lite mer. Man ska vara minst 8år och minst G1. Vi växlar mellan 
hoppning och dressyr i liten grupp på 6-7st/grupp, ridning i 45min, inkl. upprop, upp- och avsittning och 
1 gång per termin är det hellektionsteori. Lektionerna är mer träningsinriktade och man måste rida i 
ordinarie grupp 1 gång/vecka för att få rida i TR-grupp varannan/varje vecka.  
TR-grupper kommer i första hand att läggas efter kl. 19.00. Som TR-elev får du möjlighet att delta på 
speciella TR-läger och utbildningar samt åka iväg och tävla utanför ridskolan.  
Intresseanmälan till TR-grupp görs via mail till info@storvretaponnyklubb.se  
11 eller 12 tillfällen beroende på vecka (220kr/gång) 

 
Vuxengrupper 
Rider 45min varje eller varannan vecka. Vi är 3-4st/grupp och vi anpassar upplägget efter era önskemål. 
11 eller 12 tillfällen beroende på vecka (4st = 370kr/gång, 3st = 420kr/gång). 
 
Alla grupper: Bokningsavgiften är en del av terminsavgiften och är 700kr (400kr för varannan veckas 
grundgrupp) 
 
Talanggrupper, grenspecifika grupper, privatträning, träning för extern tränare och mycket annat 
finns också. 
 

MEDLEMSAVGIFT STORVRETA PONNYKLUBB 2021 

 (300kr/kalenderår junior och 350kr/kalenderår senior) tillkommer för ALLA som rider hos oss. 

 
OBS! Det ska alltid vara en vuxen som följer med eleven till stallet och lektionen. Endast TR-
elever och fodervärdar får vara ensamma i stallet under våra öppettider! 
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KLUBBHÄFTET 2021 
 
Fr.o.m. vårterminen 2021 kommer alla elever från galoppgrupp och uppåt behöva 
hjälpa oss att sälja klubbrabatten. 2 häften/elev eller 3 häften/familj om fler i familjen 
rider. Vill man sälja fler går det naturligtvis bra! 
 
Pengarna kommer att användas till: 
 

• Underhåll av material så som bommar och käpphästhinder. 

• Inköp av ljudanläggning, priser till tävlingar och andra aktiviteter. 
 
Häftena kommer att delas ut i början av terminen och faktureras via Hippocrates. 
 
Bästa hälsningar  
 
Storvreta ponnyklubbs styrelse  
 

 
 


